
www.lyoness-CFF.org

Hvordan bliver jeg
Uddannelsessponsor? 

Bliv uddannelsessponsor og medlem af Lyoness Child & 
Family Foundation Association (indtast dit navn og dine 
kontaktoplysninger på svarkortet)

Indtast antallet af sponsorater og vælg betalingsinterval

Underskriv og send svarkortet retur til Lyoness
og gennemfør betalingen

Tip:
Opret en fast månedlig bankoverførsel til betaling af sponsoratet. 
Så simpelt er det at blive Uddannelsessponsor for projekter! 

Tre trin til at blive
Uddannelsessponsor







Vigtigt:
Indtast altid koden 366 og dit Lyoness Medlems-ID 
som betalingsreference.

Juridisk Meddelelse:
Du kan til enhver tid opsige dit Sponsorat eller Medlemsskab
uden begrundelse. Hvis du ønsker dette
skal du sende en skriftlig meddelelse til:

sponsorship@lyoness-c� .org

BANK DETALJER:

Lyoness Europe AG
Pengeinstitut: Den Danske Bank
Kontonummer: 0011187811
Registreringsnummer: 4073
IBAN: DK6830000011187811
SWIFT/BIC: DABADKKK

Uddannelsessponsoratet er ikke bundet til et enkelt barn eller 
person, men tjener udelukkende som � nansiel støtte til vores 
uddannelses- og velgørenhedsprojekter i de forskellige lande.
Sponsorer er personer, der har tillid og som tager ansvar. Som 
Uddannelsessponsor vil du regelmæssigt modtage information, 
og en årlig rapport, omkring udviklingen og fremskridt i de 
projekter, der er støttet af Lyoness Child & Family Foundation 
Association. 

Hvad bliver mit
Uddannelsessponsorat brugt til?

Tilmelding til et uddannelsessponsorat betyder, at du udviser 
omsorg og tager ansvar. Uddannelsessponsorer er det 
vigtigste middel til støtte af Lyoness Child & Family Foundation 
Association's projekter. At være sponsor betyder, at man tror 
på en bedre fremtid for børn, unge og familier i nød. For bare 
225 kr. om måneden, gør din støtte som uddannelsessponsor en 
stor forskel i arbejdet med at sikre langsigtede og bæredygtige 
projekter. Det er selvfølgelig også muligt at tilmelde sig mere 
end ét uddannelsessponsorat. For os er en sponsor ikke blot et 
middel til støtte, men også en aktiv repræsentant og en dedikeret 
projektpartner.

Hvad er et
Uddannelsesessponsorat?

Der er to måde hvorpå du kan blive
Uddannelsessponsor:

ONLINE

Gå til din personlige pro� l på Lyoness.com, vælg "mit 
Uddannelsessponsorat" i menuen og indtast antallet af 
sponsorater du ønsker at bidrage med.

OFFLINE

Du skal blot udfylde svarkortet bagerst i   denne folder og returnere 
det til Lyoness via post, fax eller e-mail. Du kan også a� evere dit 
svarkort hos din lokale Lyoness afdeling.

Efter din tilmelding, vil du modtage en bekræftelses e-mail, der 
indeholder alle relevante oplysninger om dit Uddannelsesspon-
sorat. 



Postnummer*

Adresse (gade, husnummer)

Hr./Fru/Frk./Firma

Efternavn*

Mobiltelefon nummer*

E-mailadresse*

Lyoness Medlems-ID (valgfri)

(Udfyld) * Obligatoriske felter

(Vælg din ønskede betalingsform, og indtast antallet af 
sponsorater) * Obligatoriske felter

Antal
Min. 1 sponsorat

Fast beløb
225 kr./måned

Total

Antal
Min. 1 sponsorat

Fast beløb
2.700 kr./årligt

Total

DKK 225,-

  DKK 2.700,-

Mit Uddannelsessponsorat

Antal sponsorater

Jeg vil gerne støtte jer hver måned ved 
overførsel fra min bankkonto*

Jeg vil gerne støtte jer ved at overføre det årlige
beløb fra min bankkonto*

Ja, jeg ønsker gratis at blive Medlem af
Lyoness Child & Family Foundation Association!

Navn*

Sted, dato, underskrift*

Ti
l:

Ly
on

es
s 

Ch
ild

 &
 F

am
ily

 F
ou

nd
at

io
n 

A
ss

oc
ia

tio
n

G
ra

zb
ac

hg
as

se
 8

7-
91

A
 8

01
0 

G
ra

z
AU

ST
RI

A

På
fø

r v
en

lig
st

ko
rr

ek
t p

or
to

A� ever venligst dit svarkort til din lokale Lyoness afdeling, eller 
returner det via:

Fax: +43(0)316 70 77 17

E-mail: 
sponsorship@lyoness-c� .org

Post:
Lyoness Child & Family Foundation Association
Grazbachgasse 87-91, A 8010 Graz, AUSTRIA

A
fsender:


